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Introduktion 
 
Denne politik om beskyttelse af personoplysninger (”persondata”) forklarer hvordan  
Dyssegårdsspejderne (”vi” eller ”os”) opbevarer, håndterer, ajourfører og skiller sig af med 
persondata som vi har erhvervet i forbindelse med din relation til os.  
 
Persondata er enhver form for information der kan bruges til at identificere en person. Dette kan 
være navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, billeder osv. Der skelnes her mellem 
personhenførbare data (de ovennævnte) og personfølsomme data (data så som helbredsoplysninger, 
race og religiøs overbevisning). Cpr.-numre falder ikke ind under persondataforordningen, og skal 
som hidtil behandles fortroligt. 
  
 
Persondata og deres formål 
 
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde 
vores formål som organisation.  
 
Vores persondata bruges til; 
 

- at identificere dig og dine forældre/værge. 
- medlemshåndtering bl.a. ifm. opkrævning af kontingent og betaling til arrangementer. 
- at indhente børneattester. 
- at søge tilskud hos kommunen. 

 
Hvilke persondata vi behandler, hvad formålet med dem er og hvor lang tid de opbevares, kan ses i 
”Behandlingsfortegnelse – Dyssegårdsspejderne”, som altid vil ligge tilgængelig i den nyeste 
udgave, på vores hjemmeside under fanen ”Forældre” (link: http://dyssegaardgruppe.dk). 
 
 
Dataansvarlige og databehandlere 
 
Dyssegårdsspejderne,  
Det Danske Spejderkorps 
 
Ved Renden 51 
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- er som helhed (som spejdergruppe), ansvarlig for behandlingen af dine data. 
 
På vegne af Dyssegårdsspejderne er det vores dataansvarlige som beslutter hvilke persondata vi skal 
behandle for at kunne opfylde vores formål beskrevet ovenfor. De dataansvarlige har desuden 
ansvaret for at kunne dokumentere at vi overholder gældende lovgivning. 
 
De dataansvarlige er: 
 

- Gruppeledere 
- Bestyrelsesformand 
- Gruppekasserer/Økonomiansvarlige 

 
Derudover er det vores databehandlere som opbevarer, håndterer, ajourfører og sletter dine 
persondata når vi ikke længere har brug for dem.  
 
Databehandlerne er: 
 

- Gruppeledere 
- Bestyrelsesformand 
- Gruppekasserer/Økonomiansvarlige 
- Afdelingsledere 
- Afdelingsassistenter 
- Bestyrelsesmedlemmer 
- Webansvarlige 
- Grupperevisorer 

 
Databehandlerne har desuden ansvaret for at behandle vores persondata efter gældende lovgivning 
– ved at følge ”Generelle retningslinjer for behandling af persondata - Dyssegårdsspejderne”, som 
også altid er tilgængeligt i nyeste udgave på vores hjemmeside under fanen ”Forældre” (link: 
http://dyssegaardgruppe.dk). 
 
 
 
Berigtigelse af persondata 
 
For at kunne opfylde vores formål, er vi afhængige af at dine data er korrekte og opdaterede. Du 
bedes derfor altid sikre at dine oplysninger er opdaterede i vores medlemssystem 
(https://medlem.dds.dk/). Hvis du ikke kender dit kodeord kan det nulstilles her:  
 
https://medlem.dds.dk/web/reset_password?redirect=%2Fmember%2Flogin  
 
Hvis der skulle være nogle oplysninger som ikke er mulige at ændre, bedes du kontakte 
gruppelederen på: dyssegaardsspejderne@gmail.com  
 
 
Periode for opbevaring af persondata 
 
Dine persondata opbevares i det tidsrum hvor det er tilladt i henhold til den gældende lovgivning. 
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Databehandlerne sletter således dine persondata når vi ikke længere har brug for dem, og når de 
ikke er med til at opfylde et af vores formål med dem. Perioden afhænger derfor af hvilke 
oplysninger det er, og hvad de bruges/har været brugt til. Tidsrammen for opbevaring af persondata 
kan ligeledes ses i dokumentet ”Behandlingsfortegnelse – Dyssegårdsspejderne”. 
 
Persondata kan altså have forskellig relevans ift. deres formål - nemlig persondata der er relevant: 

- for regnskabet og derfor det indeværende regnskabsår. 
- for afholdelsen af en tur eller et arrangement. 
- for at en person kan stå på venteliste. 

 
 
Dine rettigheder 
 
Du har til enhver tid ret til at: 
 

- få indsigt i hvilke af dine data vi er i besiddelse af, hvad formålet med dem er, hvem vi deler 
dem med og hvor lang tid de opbevares. 

- få urigtige oplysninger om dig rettet. 
- få slettet oplysninger vi måtte behandle om dig. 
- tilbagekalde eventuelt indgået samtykke. 
- klage til datatilsynet hvis du er utilfreds med vores datahåndtering. 

 
 
 
Gruppelederen er den ansvarlige for Persondatapolitikken og kan kontaktes på: 
 
dyssegaardsspejderne@gmail.com 
 
 

Senest opdateret d. 1. september 2018  
  


